
Pályázati hirdetmény betölthető állásokra 
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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 

Tisztelt Hirdetők, Olvasók! 

A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb 3 alkalommal ismételjük meg, további 

közlésre csak újabb kérés esetén van lehetőség. A gyors megjelenés érdekében a pályázati 

hirdetményeket közvetlenül a szerkesztőségnek küldjék meg levélben (1051 Budapest, Arany János 

u. 6–8., illetve 1245 Budapest, Pf. 987), faxon (795-0192), vagy e-mailben (eszerk@emmi.gov.hu). 

Az Egészségügyi Közlöny Szerkesztőségének telefonszáma 795-1347. 

A közléssel kapcsolatban a fenti telefonszámon tudunk tájékoztatást adni. 

Tájékoztatjuk tisztelt hirdetőinket, hogy a pályázati hirdetmények szövegéből kénytelenek vagyunk 

elhagyni azokat a pályázati feltételeket, amelyek közzététele jogszabályba ütközik, nem hatályos 

jogszabályon alapul, illetve indokolatlan diszkriminációt tartalmaz (pl. életkori, nemhez kötött, a 

magyar végzettséget vagy állampolgárságot preferáló előírások). 

A jogszabály alapján kötelezően meghirdetendő pályázatok térítésmentes közzétételére egy 

alkalommal van lehetőség, az ismételt közzététel az általános hirdetési árakon történik, amelyről az 

Egészségügyi Közlöny kiadója (a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, telefonszám: 266-9290 vagy 

266-9294) ad felvilágosítást. 

A pályázatoknál kérjük – a hatályos jogszabályokra is figyelemmel – feltüntetni, hogy a pályázati 

határidő kezdő időpontjának a hirdető a megjelenés melyik helyét tekinti. Eltérő közlés hiányában 

a pályázati határidő hirdetmény szerinti kezdő időpontja az Egészségügyi Közlönyben való 

megjelenés. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján is megjelenő hirdetések esetén a 

honlapon feltüntetett határidők az irányadók, eltérő közlés esetén is. 

Amennyiben a közlésnél más időpontot nem jelöltünk meg, úgy a hirdetett állás a pályázatok 

elbírálását követően azonnal betölthető. Az állások bérezése a hatályos jogszabályok alapján történik. 

A szerkesztőség felhívja a hirdetők figyelmét arra, hogy a tévesen, hiányosan vagy félreérthető 

módon megfogalmazott és így megküldött hirdetésekből adódó esetleges hibákért felelősséget 

nem vállal.  

Az esetleges hibák elkerülése érdekében kérjük, hogy hirdetéseiket ne kézírásos formában 

juttassák el a szerkesztőség részére. Az olvashatatlanul megküldött hirdetések közzétételét nem 

vállaljuk. 

Megrendelt hirdetés közzétételének vagy ismételt közzétételének lemondását, módosítását a 

szerkesztőség csak írásban fogadja el, a hirdetést tartalmazó lapszám nyomdába adásának 

időpontjáig. 



AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

Az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (1) bekezdése és a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a alapján, figyelemmel 

továbbá a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. 

határozatra, pályázatot ír ki az Országos Közegészségügyi Intézet (a továbbiakban: OKI) főigazgatói 

feladatkörének határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel, a Kjt. 23. § (1)–(3) bekezdései 

szerinti, legfeljebb 5 év határozott idejű magasabb vezetői beosztásra történő megbízással való 

ellátására. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: 

Áht.) 9. § c) pontja alapján a főigazgató felett a munkáltatói jogokat, illetve – amennyiben a 

magasabb vezetői megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a kinevezési 

jogkört a miniszter gyakorolja. 

Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) 

bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval 

közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe 

kinevezhető. 

A jogviszony időtartama: a magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő határozott időre 

szól. 

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az OKI-nál újonnan létesített jogviszony esetén 

3 hónap próbaidő kikötésével, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. 

A munkakör betöltésének kezdő napja várhatóan: a munkakör leghamarabb a pályázat elbírálását 

követően azonnal tölthető be. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

Főigazgató feladatai: 

1. az Áht. 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása; 

2. az OKI tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése; 

a) vezeti és képviseli az OKI-t, meghatározza annak szervezeti, működési és eljárási rendjét, felelős az 

OKI Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítéséért, és azt az egészségügyért felelős 

miniszternek jóváhagyásra benyújtja; 

b) jóváhagyja az igazgatóságok ügyrendjét; 

c) közreműködik a népegészségügyi stratégia elkészítésében, felelős az ezzel összefüggő feladatok 

ellátásáért, illetve felel az intézeti stratégia előkészítéséért; 

d) elkészítteti az OKI intézeti munkatervét, azt a miniszternek elfogadásra benyújtja; 



e) elkészítteti és jóváhagyja az OKI intézeti munkatervének mellékleteként az OKI korrupció 

megelőzési intézkedési tervét; 

f) működteti az OKI projektjeinek előrehaladása érdekében létrehozott, döntéshozatali jogkörrel 

rendelkező integratív felsővezetői bizottságot, amelynek résztvevői az OKI felsővezetése, a 

projektigazgató, a projektmenedzserek és a projekttel érintett önálló szervezeti egységek vezetői; 

g) a szakmai feladatok irányítása, felügyelete körében részt vesz a közegészségügyi, járványügyi, 

munkaegészségügyi, egészségügyi igazgatási tárgyú, valamint az egészségfejlesztésre és az 

egészségügyi ellátás fejlesztésére irányuló jogszabályok előkészítésében, továbbá véleményezi a 

közigazgatási egyeztetésre érkező egyéb jogszabály-tervezeteket; 

3. felelős a nemzetközi kötelezettségekből eredő feladatok ellátásáért és a nemzetközi kapcsolatok 

gondozásáért; 

Munkavégzés helye: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. 

Illetmény és juttatások: az illetmény és juttatások megállapítására a Kjt. és a Rendelet alapján kerül 

sor. 

Pályázati feltételek: a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 

szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a és 6. §-a 

szerint: 

– egyetemi szintű végzettség, 

– legalább 5 éves vezetői gyakorlat, 

– a fenti követelmények tekintetében az EüM rendelet 1. § (2) bekezdésében foglalt felmentés 

lehetősége biztosított, 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az EüM rendelet 

1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható, abban az esetben, ha a 

pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) adásától 

számított – öt éven belül történő megszerzését, 

– magyar állampolgárság, 

– cselekvőképesség, 

– büntetlen előélet, 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, 

– nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása az egyes nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi 

CXXV. törvény 74. § i) pont in) alpontja alapján. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 



– infektológiai szakvizsga. 

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz, fényképpel; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött 

munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás); 

– végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok 

másolatai és az okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetiben történő bemutatása; 

– az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (vezetői gyakorlatként vezetői vagy 

magasabb vezetői közép- vagy felsővezetői gyakorlat egyaránt elfogadható, aminek igazolása 

történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói 

igazolás hiteles másolatával); 

– amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján foglalt mentesítés 

lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésére irányuló írásbeli kérelme; 

– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a 

döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul; 

– vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására vonatkozó 

kötelezettséget elfogadó nyilatkozat. 

Pályázati határidő: Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján történő közzétételtől 

számított 30 napon belül. 

A pályázati felhívás megjelenik a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság Honlapján, 

valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján 2017. május 15-én. 

A benyújtás határideje: 2017. június 14. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással 

rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Személyügyi Főosztályára (1051 

Budapest, Arany János utca 6–8.) kell benyújtani dr. Kucska Ágnes jogi referens [06 (1) 795-4395], 

távollétében Bognár Angéla közszolgálati referens [06 (1) 795-6130] részére, lehetőség szerint előre 

egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00-tól 16.30-ig, pénteken 8.00-tól 

14.00-ig. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a 

Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát 

követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt. A 

pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető a megbízón és a bizottság tagjain kívül 

más személlyel. 



A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó 

személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat 

tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, 

azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

– Egészségügyi Közlöny; 

– Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapja; 

– Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapja. 

*** 

AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEI 

GAZDASÁGI IGAZGATÓI ÉS FŐIGAZGATÓI ÁLLÁSHELYEK BETÖLTÉSÉRE 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Bugát Pál Kórház (3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22.) gazdasági igazgatói munkakör 

munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 

megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az Intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Bugát Pál Kórház, 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 



A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése, 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett; 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy; 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint; 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2; 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot1
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot2
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot2


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves 

vezetői gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/ÉM/BPK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: Bugát Pál 

Kórház”, 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot3
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot3


A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az 

Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Bugát Pál Kórház honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház (6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–58.) gazdasági 

igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 

megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 



A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház, 6600 Szentes, Sima Ferenc utca 44–

58. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) 

rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése, 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2; 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot4
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot5
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot5


– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves 

vezetői gyakorlat, 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat, 

– széles körű informatikai ismeretek, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot6
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot6


„ÁEEK/DA/CSMBIK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: 

Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház”; 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: 

Pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az 

Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház 

honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 



megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady Endre utca 1–3.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör 

munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult. 

Munkakör: főigazgató (intézményvezető). 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Deák Jenő Kórház, 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1–3. 

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 

történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 

okiratában valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az 

intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény 

érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: 

Az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 

folyamatos ellenőrzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 

egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi, 

ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel; 

– az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal való szoros együttműködés; 

– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 

intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 



– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, nemzetközi 

intézményekkel kapcsolattartás; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 

költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr. alapján: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat3; 

valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál 

más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni. 

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen 

formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben 

történő ellátását. 

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató 

– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben; 

– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, 

továbbá; 

– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 

társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál. 
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A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházban szerzett vezetői tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/KD/DJK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Deák Jenő Kórház”; 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 
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A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK 

főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 

napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, 

továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Deák Jenő Kórház honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Deák Jenő Kórház (8300 Tapolca, Ady Endre utca 1–3.) gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony 

keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 



megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Deák Jenő Kórház, 8300 Tapolca, Ady Endre utca 1–3. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése, 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 
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költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2, 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves 

vezetői gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/KD/DJK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: Deák Jenő 

Kórház”; 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az 

Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Deák Jenő Kórház honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 



megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád utca 26.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör 

munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult. 

Munkakör: főigazgató (intézményvezető). 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Felső-Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 

történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 

okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az 

intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény 

érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: 

– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 

folyamatos ellenőrzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 

egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi, 

ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel; 

– az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal való szoros együttműködés; 

– Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 

intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 



– társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, a nemzetközi 

intézményekkel kapcsolattartás; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 

költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr. alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat3. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál 

más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni. 

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen 

formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben 

történő ellátását. 

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató 

– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben; 

– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, 

továbbá 

– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 

társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál. 
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A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházban szerzett vezetői tapasztalat; 

– orvosi szakvizsga megléte; 

– széles körű informatikai ismeretek, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/ÉA/FSZK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Felső-Szabolcsi 

Kórház”; 

és 
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– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása 

a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK 

főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 

napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, 

továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Felső-Szabolcsi Kórház honlapján 

szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád utca 26.) gazdasági igazgatói munkakör munkaviszony 

keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 



megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Felső-Szabolcsi Kórház, 4600 Kisvárda, Árpád utca 26. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése, 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy; 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 
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költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint; 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2; 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves 

vezetői gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/ÉA/FSZK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: Felső-

Szabolcsi Kórház”; 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: 

A pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK 

honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Felső-Szabolcsi Kórház honlapján 

szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 



Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi utca 27–29.) főigazgatói 

(intézményvezetői) munkakör munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az Állami Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója jogosult. 

Munkakör: főigazgató (intézményvezető). 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Széchenyi utca 

27–29. 

A főigazgató feladata: Az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 

történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 

okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az 

intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény 

érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: az intézmény vezetése, 

szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 

folyamatos ellenőrzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 

egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi, 

ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel; 

– az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal való szoros együttműködés; 

– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 

intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 



– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, nemzetközi 

intézményekkel kapcsolattartás, 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 

költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr. alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat3. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál 

más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni. 

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen 

formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben 

történő ellátását. 

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató 

– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben; 

– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, 

továbbá; 

– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 
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társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál. 

A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházban szerzett vezetői tapasztalat, 

– orvosi szakvizsga megléte, 

– széles körű informatikai ismeretek, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 
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„ÁEEK/ÉM/MFK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Markhot Ferenc 

Oktatókórház és Rendelőintézet”, 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása 

a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK 

főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 

napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, 

továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Markhot Ferenc Oktatókórház és 

Rendelőintézet honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 



Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet (3300 Eger, Széchenyi utca 27–29.) gazdasági 

igazgatói munkakör munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 

megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet, 3300 Eger, Széchenyi utca 

27–29. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása; 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása; 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása; 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása; 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése; 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett; 
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– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy; 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint; 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2; 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3-5 éves vezetői 

gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 
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– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/ÉM/MFK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: Markhot 

Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet”; 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az 

Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Markhot Ferenc Oktatókórház és 

Rendelőintézet honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 
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Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 1. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.) főigazgatói (intézményvezetői) munkakör 

munkaviszony keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, az egyéb 

munkáltatói jogok gyakorlására az ÁEEK főigazgatója jogosult. 

Munkakör: főigazgató (intézményvezető). 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Szent Margit Kórház, 1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A főigazgató feladata: az önálló költségvetési szervként működő intézmény teljes munkaidőben 

történő vezetése. Ennek keretében, jogszabályi előírások megtartásával és az intézmény alapító 

okiratában, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak figyelembevételével 

irányítja, szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló intézményt. Rendszeresen ellenőrzi, hogy az 

intézmény számára kitűzött feladatok a jogszabályoknak megfelelően, határidőre és az intézmény 

érdekeinek megfelelően teljesüljenek. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó egyéb feladatok: 

– az intézmény vezetése, szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, továbbá: 

– a költségvetés keretein belül az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása; 

– az intézmény dolgozói felett a meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlása; 

– az intézmény szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása, a belső kontrollrendszer működtetése, a nyújtott egészségügyi szolgáltatások 

folyamatos ellenőrzése; 

– részvétel az egészségügyi struktúra-átalakításban és a térségi munkamegosztás kialakításában az 

egészségügyi ellátások és a gazdasági-műszaki feladatok területén, együttműködésben a térség többi, 

ÁEEK fenntartásába tartozó intézménnyel; 

– az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal való szoros együttműködés; 



– a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése és a kötelezően előírt szabályzatok, továbbá az 

intézmény működését segítő egyéb szabályozások kiadása; 

– az intézmény és a szervezeti egységek tevékenységének folyamatos értékelése; 

– az orvosi és egészségügyi szakdolgozói munkakörben foglalkoztatott egészségügyi dolgozók 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete; 

– a társintézményekkel, helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, nemzetközi 

intézményekkel kapcsolattartás; 

– minőségirányítási rendszer működtetése; 

– ügyiratkezelés irányítása és ellenőrzése. 

Munkabér: a főigazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi intézmény 

költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

Az EüMr. alapján: 

– (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség1; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés2; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat3. 

Valamint: 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség. 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdés a) és 

b) pontjaiban meghatározott feltételek fennállása esetén a főigazgató egészségügyi szolgáltatónál 

más vezetői megbízatást nem tölthet be, továbbá az Mt. 211. § (1) bekezdése alapján további 

munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Ez utóbbitól megállapodás alapján el lehet térni. 

A főigazgató egészségügyi tevékenységet csak a szakképesítése szerinti egészségügyi tevékenység 

gyakorlási jogának fenntartásához szükséges mértékben, az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója 

előzetes engedélyében foglalt időtartamban végezhet, azzal, hogy ezen tevékenysége semmilyen 

formában nem akadályozhatja a munkaszerződésében meghatározott munkaköre munkaidőben 

történő ellátását. 

Az Mt. 211. § (2) bekezdése alapján a főigazgató 

– nem szerezhet részesedést – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés 

kivételével – a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, vagy a 

munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdálkodó szervezetben; 
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– nem köthet a saját nevében vagy javára a munkáltató tevékenységi körébe tartozó ügyletet, 

továbbá; 

– köteles bejelenteni, ha a hozzátartozója tagja a munkáltatóéval azonos vagy ahhoz hasonló 

tevékenységet is folytató vagy a munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló gazdasági 

társaságnak, vagy vezetőként munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesített az ilyen tevékenységet is 

folytató munkáltatónál. 

A felek az Mt. 211. § (2) bekezdésében foglaltaktól megállapodásuk alapján eltérhetnek. 

A főigazgatói megbízás az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– kórházban szerzett vezetői tapasztalat, 

– orvosi szakvizsga megléte, 

– széles körű informatikai ismeretek, 

– válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat, 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai; 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap; 

– motivációs levél; 

– az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó 5 éves program, mely tartalmazza a szakmai 

helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési 

elképzeléseket, valamint a térség egyéb intézményeivel való stratégiai együttműködést; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez; 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához; 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása4. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 
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A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot 

„ÁEEK/NYKM/SZMK/01”, valamint a munkakör megnevezését: „Főigazgatói pályázat: Szent Margit 

Kórház”, 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a főigazgatóval történő munkaviszony létesítése az ÁEEK 

főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 

napon belül. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: 

A pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK 

honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Szent Margit Kórház honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A.–20/B. §-a, 22/B. §-a, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 

évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 



Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 4. §-ában és 7. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a 

gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői 

megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) 

EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 5. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet: 

Szent Margit Kórház (1032 Budapest, Bécsi út 132.) gazdasági igazgató munkakör munkaviszony 

keretében történő ellátására. 

Munkáltató: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 155. § (1) 

bekezdés e) pontja, valamint a (4) bekezdés d) pontja alapján a munkaviszony létesítése és 

megszüntetése az egészségügyért felelős miniszter kizárólagos jogkörébe tartozik, a díjazás 

megállapítása az ÁEEK főigazgatójának jogkörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására 

az intézmény főigazgatója jogosult. 

Munkakör: gazdasági igazgató. 

A jogviszony időtartama: legfeljebb 5 éves határozott időre szól, 3 hónapos próbaidő kikötésével. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Szent Margit Kórház ,1032 Budapest, Bécsi út 132. 

A gazdasági igazgató feladata: a szervezet működésével összefüggő gazdasági, pénzügyi és a 

számviteli rendszer stratégiájának kialakítása és működtetése a mindenkor hatályos jogszabályok 

figyelembevételével, teljes munkaidőben történő munkavégzés keretében. 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 

A gazdasági szervezet irányítása, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.) rögzített feladatok ellátása, ezen belül: 

– a költségvetési szerv előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 

adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátása, 

– az intézmény működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi feladatok felelős irányítása, 

– az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a beruházásokkal, a vagyon használatával 

kapcsolatos feladatok ellátása, 

– az intézmény éves költségvetésének és az előírt féléves és év végi beszámolóinak, pénzforgalmi 

jelentéseinek elkészítése, a költségvetés és beszámolók adatai valódiságának biztosítása, 

– a bizonylati fegyelem, a leltározás, a selejtezés, a tulajdon védelmére vonatkozó előírások 

érvényesítése, 

– szoros együttműködés az ÁEEK-kel és az illetékes Térségi Igazgatósággal. 

Munkabér: a gazdasági igazgató munkabére az Mt.-ben meghatározottak szerint az egészségügyi 

intézmény költségvetésének figyelembevételével, differenciáltan kerül megállapításra. 

Pályázati feltételek: 



Az EüMr., valamint az Ávr. alapján: 

– felsőoktatásban szerzett végzettség1 és emellett 

– okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel 

egyenértékű szakképesítés, vagy 

– gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012. január 1. előtt az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti ellenjegyzői –, vagy a számvitelről szóló 2000. 

évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában 

költségvetési szervnél szerzett legalább ötéves igazolt szakmai gyakorlat, valamint mérlegképes 

könyvelői szakképesítés vagy a felsőoktatásban szerzett gazdasági szakképzettség, valamint 

– legalább hároméves vezetői gyakorlat2, 

– a gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében 

szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a 

tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. 

Valamint: 

– büntetlen előélet, 

– cselekvőképesség. 

A gazdasági igazgatói munkakör betöltése az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 

2007. évi CLII. törvény értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egészségügyi költségvetési szervnél pénzügyi, gazdasági területen szerzett legalább 3–5 éves 

vezetői gyakorlat; 

– közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szakmai ismeretek, illetve gyakorlat; 

– széles körű informatikai ismeretek; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– végzettséget igazoló okiratok másolatai, 

– a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes – a https://www.aeek.hu/felsovezetoi-palyazatok 

weboldalról letölthető – fényképes, szakmai adatlap, 

– motivációs levél, 

– az intézmény gazdasági vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes, 5 éves program, 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot32
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot33
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– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, 

– nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére 

történő sokszorosításához, továbbításához, 

– a pályázati feltételként előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása3. 

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: a megbízási jogkör gyakorlójának döntését 

követően, leghamarabb 2017. szeptember 1. napja. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 22. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak az ÁEEK (1525 Budapest, 114. Pf. 32) címére történő megküldésével. 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

„ÁEEK/NYKM/SZMK/02”, valamint a munkakör megnevezését: „Gazdasági Igazgatói pályázat: Szent 

Margit Kórház”. 

és 

– elektronikus úton a humanpolitika3@aeek.hu e-mail címre. 

A pályázat benyújtása akkor tekinthető megtörténtnek, ha a feltüntetett határidőig mind postai, 

mind elektronikus úton beérkezett a megadott címekre. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában, valamint a Kjt. vhr.-

ben foglaltak szerint történik. 

A pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a megbízási jogkör gyakorlója által összehívott 

bizottság véleményezi. A bizottság tagjai a Kjt. vhr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott személyek. 

Az Eütv. 155. § (4) bekezdése alapján a gazdasági igazgatóval történő munkaviszony létesítése az 

ÁEEK főigazgatójának javaslatára az egészségügyért felelős miniszter jogkörébe tartozik. 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 nap. 

A pályázati kiírás közzétételének helye: a pályázati felhívás megjelenik a KSZF honlapján, továbbá az 

Egészségügyi Közlönyben és az ÁEEK honlapján. 

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a humanpolitika3@aeek.hu e-mail 

címen. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma és a www.aeek.hu honlapon, továbbá a Szent Margit Kórház honlapján szerezhetnek. 

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa 

benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől 

számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot34
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A pályázati felhívás közzétevője a KSZF. A pályázati felhívás a munkáltató által a KSZF részére 

megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, 

ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Bőrgyógyászati 

Klinikára igazgató beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 15-től – 2021. 

április 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika igazgatói 

feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett. A 

klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység 

irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi 

intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, 

valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma; 

– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol 

nyelvből; 

– tudományos fokozat; 

– szakképesítés követelményrendszer szerint: bőrgyógyász szakvizsga; 

– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, klinikai 

tanszékeken és intézetekben önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek 

kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben; 



– a bőrgyógyász szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció, megfelelő 

szakmai kapcsolatokkal rendelkezés; 

– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi 

tájékozottság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb posztgraduális végzettség; 

– felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga; 

– habilitáció, MTA doktora cím; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben; 

– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló 

okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (az eredeti 

okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat 

ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági 

bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 

foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 

tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket; 

A pályázatot nyomtatott formában, 2 példányban kérjük megküldeni. 



A pályázat betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 15. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke címére történő 

megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017., valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”, 

és 

– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a 

kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu/ – 2017. május 9. 

*** 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE 

Klinikai Központ Kórházhigiénés Osztály vezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1. napjától 2020. 

június 30. napjáig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: biztosítja a Klinikai 

Központ higiénés működési rendjét. Felel a KK szervezeti egységekben előzetes ütemterv alapján 

végzett higiénés szemle lefolytatásáért, a multirezisztens kórokozók és egyéb fertőzések 

monitorozásáért, a fertőző betegek izolálásával kapcsolatos helyszíni tanácsadásért, felügyeletért, a 

dolgozók higiénés oktatásáért. Megelőző jellegű kórházhigiénés és járványügyi tevékenység 

koordinálása, szükséges intézkedések megtétele az érvényben lévő rendelkezések alapján. 

Kapcsolattartás a szervezeti egységek és a hatóságok illetékes vezetőivel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma; 



– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol 

nyelvből; 

– szakképesítés követelményrendszer szerint: közegészségtan-járványtan szakvizsga; 

– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, legalább ötéves 

vezetői gyakorlat; 

– a szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció; 

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés; 

– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi 

tájékozottság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb posztgraduális végzettség; 

– felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga; 

– tudományos fokozat; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben, szakorvosképzésben; 

– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló 

okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról, egyéb 

végzettségeit igazoló okiratokról (az eredeti okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett 

munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való 

megegyezést igazolják); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági 

bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 

foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 



– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 

tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét. 

A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 29. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ orvosszakmai igazgatója címére 

történő megküldésével (4002 Debrecen, . Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati 

adatbázisban szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017. , valamint a beosztás megnevezését: 

„vezető”, 

és 

– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a 

kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 28. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. április 30. 

*** 

A Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Onkológiai 

Klinikára igazgató beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-jétől – 2022. 

június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a klinika igazgatói 

feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül a klinika személyi és tárgyi feltételeinek 



biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a klinika dolgozói felett. A 

klinika szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési tevékenység 

irányítása. A klinikán munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, szakdolgozók értékelése, 

továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi 

intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok ellátása, melyeket a jogszabályok, 

valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe utal. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma; 

– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol 

nyelvből; 

– tudományos fokozat; 

– szakképesítés követelményrendszer szerint: klinikai onkológia szakvizsga; 

– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, klinikai 

tanszékeken és intézetekben önálló betegellátó tevékenység, mely magába foglalja a betegek 

kivizsgálását, kezelését és fekvő esetek teljes felelősségű önálló lezárását is; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben; 

– az onkológia szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció; 

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés; 

– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi 

tájékozottság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 

– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb posztgraduális végzettség; 

– felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga; 

– habilitáció, MTA doktora cím; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben; 

– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására. 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló 

okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (az eredeti 

okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat 

ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági 

bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 

foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 

tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket. 

A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő 

megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017., valamint a beosztás megnevezését: „igazgató”, 

és 

– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a 

kkhumanpolitika@med.unideb.hu e-mail címen keresztül 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. május 1. 

*** 



Debreceni Egyetem Klinikai Központ elnöke (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a DE KK Pathológiára 

vezető beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 2017. július 1-jétől – 2022. 

június 30-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a szervezeti egység 

vezetői feladatainak ellátása. A költségvetés keretein belül az egység személyi és tárgyi feltételeinek 

biztosítása, eredményes gazdálkodás. Munkáltatói jogkör gyakorlása a szervezeti egység dolgozói 

felett. Az egység szakmai és gazdasági területeinek működésével kapcsolatos tervezési, szervezési 

tevékenység irányítása. A szervezeti egységben munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló orvosok, 

szakdolgozók értékelése, továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Kapcsolattartás és 

együttműködés hazai és külföldi intézményekkel, szakmai szervezetekkel. Mindazon feladatok 

ellátása, melyeket a jogszabályok, valamint a DE Szervezeti és Működési Szabályzata hatáskörébe 

utal. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, általános orvosi diploma; 

– középfokú B2 szintű komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol 

nyelvből; 

– tudományos fokozat; 

– szakképesítés követelményrendszer szerint: pathológia szakvizsga; 

– önálló szakmai profil, végzés után legalább 10 éves tényleges szakmai gyakorlat, legalább ötéves 

részlegvezetői gyakorlat; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven a szakorvosképzésben; 

– a pathológia szakma mélyreható ismerete, emellett további szakmai specializáció; 

– megfelelő szakmai kapcsolatokkal rendelkezés; 

– tudományága magas színvonalú ismerete, szűkebb területen elmélyült, nemzetközi szakirodalmi 

tájékozottság; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad 

mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy; 



– vezetői megbízást az kaphat, aki a Debreceni Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a 

megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– egyéb posztgraduális végzettség; 

– felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga; 

– habilitáció, MTA doktora cím; 

– magas szintű oktatómunka magyar és angol nyelven az orvosképzésben; 

– alkalmasság PhD témavezetésre, kurzusok tartására. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– másolat a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást igazoló 

okiratokról, az Orvosok Országos Nyilvántartási Igazolványáról, a kamarai tagságról (az eredeti 

okiratokat az alkalmazását megelőzően az érintett munkaügyi osztálynak kell bemutatni, ahol azokat 

ellenőrzik és a másolatokon az eredetivel való megegyezést igazolják); 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– külső pályázónál 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges hatósági 

bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az Egyetemmel korábban fennállt megbízási vagy 

foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart; 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik, és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul; 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, tudományos fokozatát, 

szakmai díjait, idegennyelv-tudását, szakmai, tudományos munkáját, terveit, hazai és nemzetközi 

tudományos, illetve szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét, a nemzetközi tudományos 

életben való részvételét, a klinika vezetésére vonatkozó terveket, elképzeléseket. 

A pályázatot nyomtatott formában 2 példányban kérjük megküldeni. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 



– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Elnöke címére történő 

megküldésével (4002 Debrecen, Pf. 400 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: KKEH/403/2017., valamint a beosztás megnevezését: „vezető”, 

és 

– elektronikus úton az Egészségügyi Jogi és Humánpolitikai Iroda részére a 

kkhumanpolitika@med.unideb e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. május 1. 

*** 

Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika igazgatója (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.) 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a 

DE KK Onkológiai Klinikára klinikai vezető ápoló beosztás ellátására. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. augusztus 1-jétől – 2022. július 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Hajdú-Bihar megye, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: szakdolgozói 

humánerőforrás gazdálkodásban való részvétel. Hatékony és gazdaságos munkavégzés biztosítása. 

Szakdolgozói képzések, továbbképzések koordinálása. A szakdolgozók érvényes működési 

nyilvántartásának figyelemmel kísérése. A klinikán folyó ápolási és asszisztensi tevékenység 

koordinálása, ellenőrzése. Betegdokumentáció, ápolási dokumentáció vezetésének ellenőrzése, 

fejlesztése. Munkavédelmi és higiénés szabályok betartásának figyelemmel kísérése. 

Minőségirányítási rendszer működtetésében való részvétel. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egészségügyi főiskolai vagy egyetemi diploma; 

– vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; 

– büntetlen előélet; 

– cselekvőképesség 



– jó kommunikációs készség, alkalmazkodó képesség, precizitás, terhelhetőség; 

– magyar állampolgár vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– diplomás ápoló oklevél, egyetemi okleveles ápoló végzettség, egészségügyi menedzser oklevél; 

– érintett szakterületen szerzett 5 éves szakmai gyakorlat; 

– egészségügyi területen szerzett 5 éves vezetői tapasztalat; 

– felhasználói szintű számítógépes ismeretek; 

– MedSol informatikai rendszer ismerete; 

– angol nyelv társalgási szintű ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, lakcímét, idegennyelv-tudását, szakmai 

munkáját, terveit, szakmai szervezetekben végzett munkáját, tisztségét; 

– szakmai önéletrajz, a végzettséget, szakképzettséget, idegennyelv-tudást igazoló iratok másolata, 

érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK kártya másolata; 

– minden olyan okirat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálásánál fontosnak tart; 

– külső pályázónál három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (nem szükséges 

hatósági bizonyítvány benyújtása abban az esetben, ha az egyetemmel korábban fennállt megbízási 

vagy foglalkozási jogviszonyára tekintettel már igazolta és a korábbi jogviszonya megszűnése óta 

legfeljebb hat hónap telt el); 

– nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot az azt véleményező, elbíráló személyek és 

testületek megismerhetik és a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez is hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától 

tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 16. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Onkológiai Klinika igazgatója 

címére történő megküldésével (4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a 

pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OONKI/193/2017. , valamint a beosztás 

megnevezését: „klinikai vezető ápoló”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20. 



A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– www.unideb.hu; https://klinikaikozpont.unideb.hu – 2017. május 17. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot 

hirdet a Sebészeti mátrix osztály önálló Traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály és 

járóbeteg-szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi és 

szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó 

feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– traumatológia szakvizsga; 

– ortopédia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– tudományos fokozat; 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 



– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. június 2. 

– Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2017. június 2. 

– ÁEEK honlapján: 2017. június 2. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.). pályázatot 

hirdet Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezetői főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9400 Sopron, Győri út 15. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az osztály és 

járóbeteg-szakellátás munkájának megszervezése és zavartalan működésének irányítása. Orvosi és 



szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és jelentési kötelezettséggel járó 

feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés; 

– tudományos fokozat; 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– szakmai, vezetői program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– publikációs jegyzékek; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 



A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt, a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. június 2. 

– Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2017. június 2.; 

– ÁEEK honlapján: 2017. június 2. 

*** 

A Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet (9400 Sopron, Győri u. 15.) pályázatot 

hirdet I. Mozgásszervi rehabilitációs osztály osztályvezető főorvosi állására. 

A kinevezés határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőben, 

főorvosi/szakorvosi munkakörre történik. 

Az osztályvezető főorvosi megbízás határozott időre, öt évre szól. 

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron Megye, 9494 Sopron- Balf, Fürdő sor 8. 

A munkakörhöz tartozó feladatok: az osztály munkájának megszervezése és zavartalan 

működésének irányítása. Orvosi és szervezési tevékenység ellátása, továbbá a dokumentációs és 

jelentési kötelezettséggel járó feladatok ellátása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény 

rendelkezései alapján, illetve megegyezés szerint. 

Pályázati feltételek: 

– orvosi diploma; 

– mozgásszervi rehabilitáció szakképesítés; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– további szakképesítés, 



– tudományos fokozat, 

– idegennyelv-ismeret. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló oklevelek másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásáról másolat (alapnyilvántartás); 

– érvényes működési nyilvántartás igazolásának másolata; 

– kamarai tagság igazolása; 

– nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhetik; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással 

összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázat elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 23. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Korányi László mb. főigazgató nyújt a 06 

(99) 514-243-as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs 

Intézet címére 6 egyező példányban történő megküldésével (9400 Sopron, Győri u. 15.). 

A pályázat elbírálásának határideje: pályázati határidő lejártát követő 60. nap. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapján (www.sopronigyogykozpont.hu): 2017. június 2.; 

– Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság honlapján: 2017. június 2.; 

– ÁEEK honlapján: 2017. június 2. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYVEZETŐI 

ÉS ORVOSVEZETŐI ÁLLÁSOKRA 

Az Ajka-i Magyar Imre Kórház (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.) állást hirdet Belgyógyászati osztály – 

gastroenterologia szakterületre osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól. 



A pályázat elfogadásánál előnyt jelent a gastroenterologiai szakképesítés. 

Pályázati határidő: 2017. július 12. 

Pályázati eljárás lebonyolításának határideje: 2017. szeptember 30. 

Az állás 2017. október 16-ától betölthető. 

Érdeklődni: Dr. Nyári Ildikó főigazgatónál lehet a 06 (88) 521-124-es telefonszámon. 

Pályázathoz csatolandó: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély; 

– működési engedély; 

– kamarai tagság igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzáárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez. 

Pályázatot a Magyar Imre Kórház címére (8400 Ajka, Korányi F. u. 1.), Dr. Nyári Ildikó főigazgatóhoz 

lehet benyújtani. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapján a hirdetés 2017. június 12-én jelenik meg. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 12. 

*** 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3.) a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (6)–(7) bekezdései, a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (3)–(7) bekezdései, a 20/B. § 

(1) bekezdése, 22/B. §-a, 23. § (2)–(3) bekezdései, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjt. vhr.) 3. § (3) bekezdése, 4. § (1)–(3) bekezdései, 7. §-a, 8. § (1) 

bekezdés a) pontja, 9. § -a és a gyógyintézetek vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési 

követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási 

szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros XV. 

kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye főigazgató (magasabb vezető) beosztásának 

ellátására. 



Beosztás: főigazgató (intézményvezető, magasabb vezető). 

A magasabb vezetői megbízás időtartama: 2017. november 1-jétől 2022. november 1-jéig tartó, 5 év 

határozott időtartam. 

Az állás betöltésének várható időpontja: 2017. november 1. 

Foglalkoztatás jellege: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti (vezető állású) 

munkaviszony, 3 hónapos próbaidő kitöltésével. 

Munkaidő: teljes munkaidő. 

Munkarend: kötetlen. 

A munkavégzés helye: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye (1152 

Budapest XV., Rákos út 77/A). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az irányadó jogszabályi 

előírások megtartásával és az intézmény alapító okiratában meghatározottak figyelembevételével – 

az Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) egyszemélyi felelős vezetőjeként – irányítja, 

szervezi és ellenőrzi a vezetése alatt álló Intézményt. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett 

önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Az Intézményt önállóan képviseli. Önállóan felelős 

az Intézmény szakmai munkájáért, a vonatkozó jogszabályokban rögzített szakmai követelmények és 

a tulajdonosi elvárások maradéktalan teljesítéséért. Az Intézmény dolgozói felett önálló munkáltatói 

jogot gyakorol. Ellátja az intézményhez tartozó telephelyek irányítását, a tevékenységüket ellenőrzi, 

biztosítja a költségvetésben jóváhagyott és megtervezett feladatok eredményes végrehajtását és 

gazdaságos megoldását. Felel az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért, kezeléséért, 

megőrzéséért. Biztosítja az Intézményben az egészségügyi szolgáltatások, járóbeteg-szakellátás és 

alapellátás (felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi) működtetését. Feladata az ellátási területen élő 

lakosság megbetegedési viszonyainak tanulmányozása, a kapcsolódó statisztikai adatok figyelemmel 

kísérése és a levont következtetések érvényesítése az Intézmény stratégiai tervezése során. 

Kapcsolatot tart az Intézményben működő szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel. 

Illetmény és juttatások: az intézményvezető munkabére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény, a Kjt. vhr., illetve az Egészségügyi Intézmény költségvetésének figyelembevételével kerül 

megállapításra. 

Pályázati feltételek: 

a) cselekvőképesség, 

b) büntetlen előélet, 

c) magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz, 

d) mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés [a követelmény teljesítése 

alól mentesül az a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri 

képesítést, vagy az egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett], 



e) legalább ötéves vezetői gyakorlat [vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- 

vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt elfogadható]. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

a) a pályázó jelentkezése a pályázatra, 

b) a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló részletes, fényképes szakmai önéletrajz,  

c) pályázó intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja, 

d) pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa vagy a megkérését igazoló 

kérelem (csatolható másolat is, azzal, hogy az eredetit a személyes meghallgatásán bemutatja), 

e) pályázó – az álláshely betöltéséhez szükséges – képesítéseinek meglétét igazoló okmányok 

másolata, 

f) pályázó nyilatkozata arról, hogy: 

a) hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben 

szükséges kezeléséhez, 

b) hozzájárul-e teljes pályázati anyagának a véleményezők és döntéshozók részére történő 

sokszorosításához, továbbításához, 

c) nyertes pályázóként az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 

törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határidőben vagyonnyilatkozatot tesz, 

d) hozzájárul-e a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent az orvosi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga megléte, idegen 

nyelv ismerete, közgazdasági vagy jogi szakokleveles képesítés. 

Elvárt kompetenciák: szakma iránti elkötelezettség és magas szintű ismeret, kiváló irányító és 

döntési képesség, kiemelkedő együttműködési és tárgyalóképesség, empátia, menedzsment és 

egészségügyi kontrolling szemlélet. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. (péntek) 12.00 óra. 

A pályázat benyújtásának módja: a pályázat kizárólag személyesen, írásban, kettő azonos szövegű és 

mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni) nyújtható be Budapest 

Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Népjóléti és Intézményfelügyeleti 

Főosztályának főosztályvezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai u. 1–3. fszt. 15. szoba), hivatali időben. 

A borítékon fel kell feltüntetni az „EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY FŐIGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelölést.  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály 

főosztályvezetőjénél, Reiszné Naszádi Magdolnánál lehet a 06 (1) 305-3256-os telefonszámon. 

A pályázat elbírálásának rendje: A pályázatokat a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése szerinti előkészítő 

bizottság véleményezi majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót meghallgatja. A bizottság 



tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó írásbeli véleményét mérlegelve a Képviselő-

testület a soron következő ülésén dönt az intézményvezetői megbízásról. A pályázók a döntést 

követően írásban kapnak értesítést. 

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30. 

*** 

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

Intézmény Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályán szülész–nőgyógyász szakorvosi munkakör 

betöltésére osztályvezető főorvosi beosztás ellátásával. 

Vezetői megbízás időtartama: 5 éves határozott időre szóló megbízás. 

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves u. 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A szakorvosi feladatok közé tartozik: a területi ellátási kötelezettségnek megfelelően a kórházi 

szülészeti- nőgyógyászati betegek ellátásának megszervezése, valamint járóbeteg-ellátásban történő 

feladatok ellátása munkaköri leírás és a hatályos jogszabályok alapján. 

Vezetői feladatok: az osztályvezető feladata az önálló osztályként működő Szülészeti és 

Nőgyógyászati Osztály irányítása, a mindennapi működés rendjének biztosítása. 

Az osztályvezető főorvos irányítja az osztályon folyó magas szintű gyógyító munkát az érvényben lévő 

jogszabályoknak, szakmai előírásoknak és belső szabályzatoknak megfelelően. Az osztályvezető 

felelős az általa irányított szervezeti egység dolgozóinak munkafegyelméért, a szakmai feladatok 

meghatározásáért, biztosítja a szakkonzíliumok működését, továbbá az osztály gyógyszer- és 

eszközellátását, valamint elősegíti orvosainak, rezidenseinek, szakdolgozóinak képzését, 

továbbképzését. 

Illetmény, juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, illetve 

megállapodás alapján. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem/orvosi diploma; 

– szülészet-nőgyógyászat szakvizsga; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet; 

– a munkakörre vonatkozó egészségügyi alkalmasság; 

– minimum 10 éves szakmai tapasztalat. 



Pályázati elbírálásnál előnyt jelent: 

– tudományos fokozat és/vagy graduális/posztgraduális képzésben szerzett tapasztalat/részvétel; 

– szülészeti-nőgyógyászati fekvőbeteg-ellátásban szerzett, legalább 5 éves vezetői gyakorlat. 

A pályázati dokumentációnak az alábbiakat szükséges tartalmaznia: 

– a pályázó személyi adatait, elérhetőségét; 

– részletes fényképes szakmai önéletrajzot; 

– szakmai – vezetői elképzeléseit; 

– képesítést igazoló okiratok másolatát; 

– érvényes működési engedélyt; 

– érvényes MOK tagsági igazolást; 

– nyilatkozatot büntetlen előéletről; 

– nyilatkozatot, illetve hozzájárulást arra vonatkozóan, hogy a pályázó pályázati dokumentációját a 

pályázatok elbírálásában résztvevő személyek megismerhetik. 

Közigállás közzétételi időpontja: 2017. május 8. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 13. 

A pályázati eljárás: a pályázati felhívásban megadott, teljes körű pályázati anyaggal rendelkező 

pályázók személyes meghallgatása a Szakmai Vezető Testület és az Ad Hoc Bizottság részéről. A 

nyertes pályázó kiválasztása a Szakmai Kollégium és az Orvosi Kamara véleményét követően. 

A munkakör betölthetőségének várható időpontja: a munkakör a pályázati eljárást követően 

betölthető. 

A pályázati dokumentáció benyújtásának módja: elektronikus úton a foig@jahndelpest.hu e-mail 

címre, 

Dr. Ralovich Zsolt főigazgató részére címezve. 

A pályázati dokumentáción az alábbi hivatkozásokat kérjük feltüntetni: 

Hivatkozási szám: 30/2017/PÁ., valamint pozíció megjelölése: „Szülészeti- Nőgyógyászati Osztály 

szakorvosi munkakör – osztályvezető főorvosi beosztással” 

A hirdetmény közzétételi helyei: 

– www.delpestikorhaz.hu; 

– www.kozigallas.gov.hu. 



*** 

Csepreg Város Önkormányzata (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Csepreg Városi Egészségháza 

intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkozatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól. 

A munkavégzés helye: Vas megye, 9735 Csepreg, Kossuth utca 1. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: gondoskodik az 

intézmény működési engedélyében meghatározott egészségügyi alapellátás, a járóbeteg-

szakellátások és a védőnői szolgálat működtetéséről. 

Feladata: az intézmény vezetése, felelős annak működéséért és gazdálkodásáért. Gondoskodik az 

intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról. Felügyeli az 

egészségügyi dokumentáció vezetését és szabályszerűségét. Figyelemmel kíséri a betegjogok 

folyamatos érvényesülését. Kivizsgálja a betegek által bejelentett panaszokat. Ellenőrzi a házirend 

végrehajtását. Felügyeli az intézet higiénés rendjének biztosítását. Az intézet által nyújtott 

szolgáltatások ellenőrzése. Az intézet dolgozói továbbképzésének biztosítása és felügyelete. Az 

intézmény szakmai és gazdasági működésének tervezése, szervezése, irányítása. Munkáltatói jogkör 

gyakorlása. Az intézmény belső ellenőrzésének szervezése. Elkészíti az intézmény SZMSZ-ét, 

kötelezően előírt szabályzatait, az intézmény működését segítő egyéb szabályzatokat, 

rendelkezéseket. Folyamatos kapcsolattartás a társintézményekkel, helyi, területi és országos 

szakmai szervezetekkel, intézményekkel. Az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek 

közösségek tevékenységének támogatása. Az intézmény tevékenységének folyamatos értékelése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem 

a) (orvostudományi vagy egyéb) egyetemi szintű végzettség; 

b) egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú 

továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési 

szakon szerzett képesítés; 

– hasonló területen szerzett 5 év feletti szakmai tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– magyar állampolgárság; 

– büntetlen előélet; 



– cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 5. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vlasich Krisztián nyújt, a 06 (30) 579-1515-ös 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Csepreg Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9735 

Csepreg, Széchenyi tér 27.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: „2762/5/2017.”, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”; 

– elektronikus úton Vlasich Krisztián részére a csepregpolgarmestere@gmail.com e-mail címen 

keresztül; 

– személyesen: Vlasich Krisztián, Vas megye, 9735 Csepreg, Széchenyi tér 27. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 29. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csepreg.hu honlapon szerezhet. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 

Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2360 Gyál, Körösi út 112–114.) pályázatot hirdet 

a Városi Egészségügyi Központ magasabb vezetői állás betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A közalkalmazotti jogviszony kezdete: 2017. szeptember 1. 

A foglalkoztatás jellege: részmunkaidős, heti 20 óra. 

A vezetői megbízás időtartama: 2017. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. 

A közalkalmazott által betöltendő munkakör: intézményvezető. 

A munkavégzés helye: 2360 Gyál, József Attila u. 1. 

Bérezés: Kjt. szerint. 

Az intézmény jogállása, jogköre: jogi személyisége: önálló jogi személy, gazdálkodási jogköre: 

önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (a pénzügyi, gazdálkodási, valamint számviteli 

feladatait – együttműködési megállapodás alapján – a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adó Irodája 

látja el.). 



Az intézmény tevékenységi köre: egészségügyi alapellátás (az alapellátást háziorvosokkal kötött 

megbízási szerződés útján biztosítja az önkormányzat), szakorvosi ellátás (kórházzal létrejött 

szerződésben foglaltak szerint kihelyezett telephelyként működik). 

A magasabb vezető munkakörébe tartozó lényeges feladatok: 

– Tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi 

területét. 

– Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

– Ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és 

döntésekben a vezető részére előírt feladatokat. 

– Elkészíti és aktualizálja az intézmény szabályzatait. 

– Felel a személyügyi feladatok ellátásáért, szakmai együttműködésért a privát praxisokkal. 

– Felel a NEAK szerződések megkötéséért. 

– Ellátja a járóbeteg-szakellátást érintő koordinációs és kapcsolattartási feladatokat. 

– Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek és az intézmény tevékenységét, munkáját. 

A megbízás feltételei: 

– orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség; 

– mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; 

– legalább ötéves vezetői gyakorlat; 

– büntetlen előélet; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti 

jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– önéletrajz, szakmai életrajz; 

– intézmény vezetésére vonatkozó program; 

– szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések; 

– erkölcsi bizonyítvány; 

– végzettséget, szakmai képzettséget igazoló oklevél/elek bemutatása és fénymásolati példánya(i)-

nak csatolása, valamint 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. 



A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázatokat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója 

által összehívott bizottság, szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara 

képviselője véleményezi. 

A kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat a bizottság személyesen hallgatja meg, a meghallgatásról 

jegyzőkönyvet készít. 

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. 

A pályázat benyújtásának határideje: a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 

internetes oldalán való megjelenéstől számított 30. nap. 

KÖZIGÁLLÁS honlapon megjelenés időpontja: 2017. május 14. 

A pályázat benyújtásának helye, módja: a pályázatot „a Városi Egészségügyi Központ magasabb 

vezetői pályázat” jeligével, zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni a Gyáli 

Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodáján (2360 Gyál, Kőrösi út 112–114. fszt. 13.). 

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül. 

*** 

Jászberényi Szent Erzsébet Kórház (5100 Jászberény, Szelei út 2.) a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hírdet Jászberényi Szent Erzsébet Kórház 

Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvos munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Szelei út 2. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a Sürgősségi 

Betegellátó Osztály tevékenységével kapcsolatos szervezési, irányítási, ellenőrzési és értékelési 

feladatok elvégzése – szakorvosi feladatok ellátása a Sürgősségi Betegellátó Osztályon. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– belgyógyász szakvizsga; 

– belgyógyász szakorvosi gyakorlat – legalább 1–3 év szakmai tapasztalat; 

– vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása; 

– büntetlen előélet. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– második szakorvosi szakvizsga. 



Előnyt jelentő kompetenciák: 

– kórházi szakorvosi gyakorlat; 

– vezetői tapasztalat. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– a pályázó adatait, elérhetőségeit tartalmazó részletes szakmai önéletrajz; 

– képesítést igazoló okiratok másolata; 

– az osztály vezetésére vonatkozó szakmai program, 

– érvényes működési engedély, érvényes MOK tagsági igazolás; 

– orvosi alapnyilvántartási igazolás; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhessék; 

– erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház címére történő megküldésével 

(5100 Jászberény, Szelei út 2.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 

azonosító számot: 235-17/2017., valamint a munkakör megnevezését: Belgyógyászati Osztály 

„osztályvezető főorvos”; 

– elektronikus úton Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató részére a titkarsag@jaszberenykorhaz.hu e-

mail címen keresztül; 

– személyesen: Dr. Sinkó-Káli Róbert mb. főigazgató, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, 

Szelei út 2. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 14. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Jászberényi Szent Erzsébet Kórház honlapja, 

– ÁEEK honlapja. 

A pályázati kiírás közzétevője a Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati 

kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a 

pályázatot kiíró szerv felel. 

*** 



A Felső-Szabolcsi Kórház (4600 Kisvárda, Árpád u. 26.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Felső-Szabolcsi Kórház Járóbeteg szakellátása 

vezető asszisztens munkakör betöltésére. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, öt évig szól 

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4600 Kisvárda, Árpád út 26. 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: a járóbeteg-

szakellátás szakmai munkájának megszervezése és irányítása, valamint zavartalan működésének 

biztosítása. Az SZMSZ-ben meghatározott feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskola, diplomás ápoló és/vagy felsőfokú szakasszisztens végzettség; 

– szakirányú területen szerzett legalább 1–3 év szakmai tapasztalat. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– tudományos munkában való részvétel; 

– vezetői gyakorlat; 

– idegen nyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– továbbképzések, publikációk összefoglaló jegyzéke, szakmai program a szervezeti egység 

vezetésére vonatkozóan; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati 

eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez a pályázó hozzájárul. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető 

be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 9. 



A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Adrienn nyújt, a 06 (45) 502-120-as 

telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– postai úton, a pályázatnak a Felső-Szabolcsi Kórház címére történő megküldésével (4600 Kisvárda, 

Árpád út 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

25/2017, valamint a munkakör megnevezését: vezető asszisztens; 

vagy 

– elektronikus úton Csik Bernadett részére, a hr@kisvardakorhaz.hu e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát a Felső-

Szabolcsi Kórház fenntartja. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20. 

Közigállás publikálás időpontja: 2017. május 13. 

*** 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázatot hirdet osztályvezető főorvosi munkakörben. 

Anaesthesiologiai és Intenzív osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– anaeszteziológia-intenzív terápiás szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos 

vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 



– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Központi laboratórium és transzfuziológiai osztály osztályvezető főorvosi állásra, közalkalmazotti 

jogviszonyban: 

Pályázati feltételek: 

– orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga; 

– legalább 10 éves szakmai gyakorlat; 

– vezetői gyakorlat; 

– transzfuziológiás gyakorlat előnyt jelent. 

A pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás, tudományos publikációk jegyzéke és a megpályázott állással kapcsolatos 

vezetői elképzelések; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okirat, OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– nyilatkozat a pályázati anyag elbírálásában résztvevők betekintési jogáról. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Mindkét álláshoz: 

Érdeklődni: Dr. Vörös Ibolya főigazgató (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-002. 

*** 

A Tolna megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7.) felvételt hirdet a 

Gyermekgyógyászati Osztály osztályvezetői beosztás ellátására. Az osztályvezetői beosztás ellátására 

vonatkozó megbízással egyidejűleg gyermekgyógyász szakorvos munkakörbe kinevezhető. 



Munkaköri feladatok: jogszabályban, végzettségben meghatározott szakmai kompetenciának 

megfelelő munkavégzés a munkaköri leírás, szakmai protokollok, irányelvek, módszertani útmutatók 

alapján. 

Megbízással ellátandó feladat: a Gyermekosztály és a hozzá tartozó járóbeteg-szakrendelés vezetése 

és orvos szakmai irányítása, kapcsolattartás a magasabb progresszivitású klinikákkal, különösen a 

Pécsi Tudományegyetem Gyermekklinikájával. 

Jelentkezés feltétele: 

– orvosi diploma; 

– gyermekgyógyász szakképesítés; 

– szakvizsga után legalább 5 év gyakorlat. 

Előnyt jelent: 

– gyermek-gasztroenterológia szakvizsga; 

– neonatológus szakvizsga; 

– 5–10 éves szakmai gyakorlat; 

– tudományos fokozat; 

– klinikán töltött szakmai munkatapasztalat; 

– osztályvezetői gyakorlat. 

Jelentkezéshez csatolandó: 

– személyes dokumentumok, részletes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok 

fénymásolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, alapnyilvántartásba történt felvétel 

igazolásának másolata; 

– MOK tagság igazolása, érvényes működési nyilvántartásról másolat; 

– tudományos tevékenységek jegyzéke; 

– hozzájárulási nyilatkozat, hogy a jelentkezésben foglalt adatok közölhetők harmadik személlyel és a 

jelentkezésben foglalt személyes adatainak a felvételi eljárással összefüggésben szükséges 

kezeléséhez hozzájárul; 

– vezetői elképzelések, koncepció. 

Az állás a benyújtott pályázat elbírálását követően 2017. július 10. napjával betölthető. 

Bérezés és lakhatás támogatása megbeszélés szerint. 



Pályázati határidő: 2017. június 29. napja. A Közigazgatási Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF) 

portálján a pályázat publikálásra került: 2017. június 9. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Pszichiátriai Centrum 

Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi Telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrum (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia 

u. 6.). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: osztályvezető főorvosi 

feladatok mellett pszichiáter szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, pszichiáter szakvizsga; 

– legalább 5 éves pszichiáter szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 

– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagság másolata; 



– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a 

human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető pszichiáter főorvos”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés ideje: 2017. április 28. 

*** 

A Csolnoky Ferenc Kórház (8200 Veszprém, Kórház u. 1.) pályázati felhívása Krónikus Belgyógyászati 

Osztály osztályvezető főorvosi állásra (Sümegi Telephely). 

A közalkalmazotti jogviszony tartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezető megbízás határozott időre, a megbízástól számított 5 évig 

szól. 

A munkavégzés helye: Csolnoky Ferenc Kórház Pszichiátriai Centrumának Krónikus Belgyógyászati 

Osztálya (8330 Sümeg, Kompanik Zsófia u. 6.). 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Osztályvezető főorvosi feladatok mellett belgyógyász szakorvosi feladatok ellátása. 

Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 

az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– egyetem, belgyógyász szakvizsga; 

– legalább 5 éves belgyógyász szakorvosi gyakorlat; 

– büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság, 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– szakirányú területen szerzett legalább 10 év szakmai tapasztalat; 



– 5 évnél több vezetői gyakorlat; 

– tudományos munkában való részvétel; 

– idegennyelv ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– szakmai program a szervezeti egység vezetésére vonatkozóan; 

– iskolai végzettségek, szakképzettségek okiratainak másolata; 

– orvosi nyilvántartásba vételi engedély, működési engedély, kamarai tagsági igazolvány másolata; 

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely a pályázó meghallgatásáig benyújtható; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a 

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, levélcím: Csolnoky Ferenc Kórház, 8200 Veszprém, 

Kórház u. 1. címre, a Humánerőforrás-gazdálkodási Csoport részére, vagy elektronikus úton a 

human@vmkorhaz.hu e-mail címre. 

Kérjük a borítékon/tárgy mezőben feltüntetni: „osztályvezető belgyógyász főorvos-Sümeg”. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31. 

A KÖZIGÁLLÁS honlapon való megjelenés ideje: 2017. április 28. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK ORVOSI ÁLLÁSOKRA 

Budapest 

Baranya megye 

Bács-Kiskun megye 

Békés megye 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye 

Csongrád megye 

Fejér megye 

Győr-Moson-Sopron megye 



Hajdú-Bihar megye 

Heves megye 

Jász-Nagykun-Szolnok megye 

Komárom-Esztergom megye 

Nógrád megye 

Pest megye 

Törtel Község Önkormányzata (2747 Törtel, Szent István tér 1.) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 

1992. évi XXXII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet Törtel Község Önkormányzata I. számú 

felnőtt háziorvosi körzet felnőtt háziorvos munkakör ellátására. 

A munkakör megnevezése: felnőtt háziorvos, az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés 

alapján, vállalkozás keretében területi ellátási kötelezettséggel történő feladatellátás vagy 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében feladatellátás. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2017. szeptember 1. 

A munkavégzés helye: 2747 Törtel, Dózsa Gy. u. 20/A. 

Pályázati feltételek: 

– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv-ben, a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 

23.) Korm. rend.-ben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 

24.) EüM rend.-ben előírt feltételek; 

– büntetlen előélet, cselekvőképesség. 

A pályázathoz csatolandó: 

– orvosi egyetemen szerzett diploma másolata; 

– szakirányú és egyéb szakképzettséget igazoló bizonyítvány másolata; 

– rövid önéletrajz, illetőleg az eddigi tevékenység, szakmai program ismertetése; 

– szakmai gyakorlatok leírása (hely, idő); 

– Magyar Orvosi Kamara (MOK) tagságról igazolás; 

– Orvosok Országos Nyilvántartásba vételéről szóló (OONYI) igazolvány másolata; 

– büntetőjogi nyilatkozat, hogy a törvényben és kiírásban szereplő feltételeknek megfelel, illetve vele 

szemben kizáró ok nem áll fenn; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati 

anyagot megismerhessék. 



A pályázat leadásának határideje: 2017. augusztus 1. 

A pályázat elbírálásának határideje 2017. augusztus 16. 

KÖZIGÁLLÁS oldalán való publikálás dátuma: 2017. május 8. 

A pályázatok benyújtásának módja, helye: a pályázatokat 1 példányban, személyesen vagy postai 

úton, zárt borítékban lehet benyújtani Törtel Község Önkormányzata címére (2747 Törtel, Szent 

István tér 1.). A borítékra kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: 1241/2017; valamint a 

munkakör megnevezését: „Felnőtt háziorvos”. 

A pályázattal kapcsolatban további információ Godó Tibor polgármestertől kérhető a következő 

telefonszámon: 06 (53) 576-012. 

A pályázatok elbírálásának módja: a pályázat nyerteséről Törtel Község Önkormányzata Képviselő-

testülete dönt. 

Törtel Község Önkormányzata Képviselő-testülete fenntartatja magának a jogot, hogy a pályázatot 

eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázók tájékoztatást 

kapnak. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Törtel Község Önkormányzatának honlapja (www.tortel.hu). 

Somogy megye 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

Tolna megye 

Vas megye 

Szentgotthárd Város Önkormányzata (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11). az I. számú gyermek 

háziorvosi körzet (Szentgotthárd, Rákóczi út 5.) betöltésére háziorvosi állást hirdet. 

Vállalkozói formában, területi ellátási kötelezettséggel, központi ügyeletben való részvételi 

lehetőséggel, mely külső vállalkozó által ellátott, praxisjog megszerzéssel (ingyenesen), iskolaorvosi 

tevékenységgel. Igény esetén szolgálati lakás biztosított. 

Szakképesítésre vonatkozóan a 2000. évi II. törvényben, a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint 

a 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben előírt feltételek megléte. 

Csatolandó: 

– részletes szakmai pályafutást is tartalmazó önéletrajz; 

– orvosi diplomát és szakirányú végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– egészségügyi alkalmasság, praxisjog megszerzésére jogosultság igazolása. 



Határidő: 2017. június 15. 

Az elbírálás a határidő lejáratát követő 30 nap. 

Az állás az elbírálást követően betölthető. 

A pályázatok benyújtása Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Huszár Gábor 

polgármester (9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.) részére. Felvilágosítás: Dr. Gábor László, 06 

(94) 553-021. 

Veszprém megye 

A pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.) főigazgatója 

pályázatot hirdet szakorvosi munkakörben: 

szemész szakorvos 

Feladata: az egynapos szemsebészeti tevékenység koordinálása, vezetése. 

Pályázati feltételek: 

– szemész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 



– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma; 

– szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló 

okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

szülész-nőgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– szülész-nőgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 

– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

sebész szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– sebész szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz; 

– szakmai pályafutás; 



– orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező folyamatos továbbképzési időszak 

teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

belgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– belgyógyász szakorvos, szakorvos-jelölt. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás; 

– szakvizsga előtt álló (rezidens) jelentkezését is elfogadjuk. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

radiológus szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– radiológus szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 



Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Sürgősségi Betegellátó Osztályra szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a kötelező 

folyamatos továbbképzési időszak teljesítését igazoló okiratok másolatai; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

bőrgyógyász szakorvos 

Pályázati feltétel: 

– bőrgyógyász szakorvosi végzettség. 

Pályázati anyag tartalma: 

– önéletrajz, szakmai pályafutás, orvosi diploma, szakvizsgát tartalmazó iratok és a működési 

nyilvántartásról érvényes igazolás; 

– OONYI-ba történt felvétel igazolásának másolata; 

– külföldön szerzett diploma esetén honosítás. 

Az állás a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető. 

A pályázatot a hirdetés megjelenésétől számított 30 napon belül kérem benyújtani. 

Bérezés megegyezés szerint, lakás megbeszélés tárgyát képezi. 

Valamennyi álláshoz: 

Érdeklődni lehet: dr. Vörös Ibolya főigazgatótól (8500 Pápa, Jókai u. 5–9.), t.: 06 (89) 514-002. 

Zala megye 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPESÍTÉSHEZ NEM KÖTÖTT 

VEZETŐI ÉS EGYÉB ÁLLÁSOKRA 



A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet (1204 Budapest, Köves u 1.) főigazgatója a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet az 

Intézmény Pénzügyi-Számviteli Osztályán közgazdász munkakör betöltésére, 3 évre szóló pénzügyi-

számviteli osztályvezető beosztás ellátásával. 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. 

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3 évig szól. 

A munkavégzés helye: 1204 Budapest, Köves utca 1. 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény 

működésével összefüggő pénzügyi és számviteli, valamint könyvelési tevékenységek, folyamatok 

irányítása, szervezése, ellenőrzése. Éves költségvetés, éves költségvetési beszámoló, 

mérlegjelentések, különféle rendszeres és nem rendszeres adatszolgáltatások elkészítése. Az Intézet 

pénzügyi- és számviteli tevékenységével összefüggő szabályzatok elkészítése, aktualizálása. 

Kifizetések előkészítése, ellenőrzése, érvényesítési feladatok ellátása, keretgazdálkodással 

kapcsolatos feladatok, kötelezettségvállalási rendszer folyamatainak racionalizálása. Gazdasági 

döntés előkészítő elemzések készítése. 

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak 

jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint megállapodás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek: 

– főiskolai szintű közgazdasági, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és/vagy államháztartási vagy 

vállalkozási szakon mérlegképes könyvelő szakképesítés és érettségi bizonyítvány; 

– legalább 3–5 év szakmai tapasztalat; 

– megbízhatóság, precizitás, jó kommunikációs és problémamegoldó készség, nagyfokú 

felelősségérzet, önállóan és csapatban is jó teljesítmény, alkalmazkodás, munkabírás, terhelhetőség; 

– magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség; 

– pénzügyi- számviteli területen szerzett tapasztalat; 

– gyakorlott szintű számviteli/pénzügyi szoftverismeret; 

– felhasználói szintű MS Ofice (irodai alkalmazások); 

– 4 hónap próbaidő. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

– államháztartási költségvetésben eltöltött 1–2 év; 

– EcoStat program ismerete. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 



– fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat a büntetlen előéletről; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó anyagát a vonatkozó jogszabályok szerint az arra 

jogosult személyek megismerhetik; 

– hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait az intézet a törvényi előírásoknak 

megfelelően kezelhesse. 

A beosztás betölthetőségének időpontja: a beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 11. 

A pályázatok benyújtásának módja: 

– elektronikus úton Szabó Krisztina mb. gazdasági igazgató részére a humanpolitika@jahndelpest.hu 

e-mail címen keresztül. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a pályázati határidőig, továbbá az előírt feltételeknek 

megfelelően benyújtott részletes szakmai önéletrajz és motivációs levél alapján alkalmasnak ítélt 

pályázók személyes meghallgatására kerül sor. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, a pályázókat az 

eredményről e-mailben tájékoztatjuk. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

– Kórház honlapja – www.delpestikorhaz.hu – 2017. április 28. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ: a pályázati anyagok beküldésekor az e-mail 

tárgyában kérjük feltüntetni a pályázó nevét, valamint a pozíció megnevezését: „pénzügyi-számviteli 

osztályvezető”, továbbá az adatbázisban szereplő 29/2017/PÁ. azonosító számot. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.delpestikorhaz.hu honlapon szerezhet. 

*** 

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.) 

főigazgatója állást hirdet közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidőre a következő munkakörbe: 

Pénzügyi és számviteli osztályra osztályvezető, 5 évre szóló határozott idejű vezetői megbízással. A 

pozíció a gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik. 

Pályázati feltételek: 

– felsőfokú közgazdasági végzettség; 



– mérlegképes könyvelői szakképesítés, valamint az éves beszámoló aláírásához szükséges 

regisztrációval rendelkezzen; 

– költségvetési intézményben szerzett 5 éves gyakorlat; 

– büntetlen előélet. 

Előny: vezetői tapasztalat. 

A pályázathoz kérjük csatolni: 

– részletes szakmai önéletrajz; 

– motivációs levél; 

– iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata; 

– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; 

– nyilatkozat arról, hogy a pályázat bírálatában résztvevők megismerhetik a pályázatot. 

Bérezés: megállapodás szerint 

A pályázat benyújtási határideje: 2017. június 10. 

Az állás betölthető: az elbírálást követően azonnal. 

Érdeklődni lehet: Czakó Imre gazdasági igazgató. 

A pályázat benyújtása: Dr. Csernavölgyi István főigazgatóhoz (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 

3.). 

 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot_1_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot_2_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot_3_place
http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot_4_place


2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az 

a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az 

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

3 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

4 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az 

a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az 

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

3 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

http://hjegy.mhk.hu/cgi_bin_fiz/njt_doc.exe?docid=202773.1063513#foot_5_place
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4 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az 

a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az 

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

3 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

4 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 
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2 E követelmény tekintetében felmentés adható, ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a 

képesítésnek öt éven belül történő megszerzését. A követelmény teljesítése alól mentesül továbbá az 

a személy, aki 2013. szeptember 1-je előtt egészségügyi (szak)menedzseri képesítést, vagy az 

egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon képesítést szerzett. 

3 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felső vezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

4 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 

1 A diplomák és képesítések kölcsönös elismerésére vonatkozó Európai Uniós jogi normák szerinti, 

külföldi államban kiállított oklevél esetén szükséges – oklevéltől függően – magyar hatósági 

bizonyítvány csatolása, avagy az oklevélben tanúsított végzettség, ill. képzettség, a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott végzettségnek/képzettségnek 

megfeleltetés igazolása. 

2 Vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői (közép- vagy felsővezetői) gyakorlat egyaránt 

elfogadható. 

3 A vezetői beosztásra, valamint időtartamra történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás 

hiteles másolata. 
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